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BAB IV PERNYATAAN MASALAH DESAIN 

4.1. Analisa Situasi Potensi dan Kendala 

Berdasarkan penjabaran pada bab I dan bab II dapat ditarik menjadi sebuah 

kesimpulan yang berisi tentang potensi dan kendala berdasarkan manusia, bangunan 

dan lingkungan yang ada di area tapak. Beberapa yang menjadi alasan sebagai berikut : 

Potensi bangunan dan lingkungan 

Merupakan kawasan yang memiliki fungsi peruntukan bidang pendidikan. Di Semarang 

sendiri saat ini sekolah berasrama yang menerapkan religious school / sekolah yang 

kurikulumnya mengacu pada agama islam belum ada. Sehingga menjadi alternative yang 

baik bagi orang tua yang ingin menyekolahkan anaknya. Pemandangan gunung ungaran 

menjadi best view dan potensi untuk bangunan sekolah itu sendiri. 

Kendala bangunan dan lingkungan 

Karena di lingkungan sekitar tapak kurangnya vegetasi, sehingga keadaan siang hari 

terasa sangat panas.  

Potensi manusia 

Menjadi wadah pendidikan yang berlandaskan agama islam serta memiliki fasilitas yang 

dapat mengembangkan potensi dan bakat, supaya dapat menjadi SDM yang unggul, 

berkualitas dan berakhlakhul karimah. 

Kendala Manusia 

Kurangnya pendidikan agama bagi anak sehingga malu ketika akan masuk ke sekolah 

yang berbasis agama dan berasrama.  
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4.2. Isu 

Pernyataan isu yang ditemukan pada potensi dan kendala berdasarkan manusia, 

bangunan dan lingkungan yaitu adalah belum adanya sarana pendidikan di kota 

Semarang yang menerapkan sekolah berasrama yang kurikulumnya mengacu pada 

agama islam. Dalam sistem pendidikan sekolah berasrama seluruh peserta didik wajib 

tinggal dalam satu asrama. Dengan begitu guru atau pendidik lebih mudah mengontrol 

perkembangan karakter peserta didik selama 24 jam. Sehingga sekolah berasrama juga 

membutuhkan suasana yang kondusif dan juga nyaman yang digunakan sebagai sarana 

tempa tinggal yang bertujuan mengembangkan karakter peserta didik yang berasrama. 

Untuk itu perlunya desain bangunan yang bisa beradaptasi dengan lingkungan atau iklim 

setempat dan tentunya hemat energi. 

 

4.3. Permasalahan Desain 

a) Bagaimana bentuk bangunan SMA Islam Berasrama yang dapat merespon iklim 

yang ada di kota Semarang? 

b) Bagaimana menerapkan geometri Islam dalam bangunan sekolah?  

 

 

 


